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ĮSAKYMAS 
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Šilutė  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Profesinės rizikos vertinimo  

bendraisiais nuostatais, Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais, 

taip pat Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija Nr. 190 Dėl smurto ir priekabiavimo panaikinimo 

darbo aplinkoje, Tarptautinės darbo organizacijos Rekomendacijomis Nr. R206  Dėl smurto ir 

priekabiavimo panaikinimo darbo aplinkoje ir taikytinos vykdant įvairias ekonomines veiklas ir 

atsižvelgdamas į Valstybinės darbo inspekcijos parengtas metodines rekomendacijas psichologinio 

smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui:  

1. T v i r t i n u :  

1.1. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos psichologinio smurto ir mobingo politiką 

(toliau – Politika) (pridedama);  

1.2. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos konfidencialumo pasižadėjimo formą 

(pridedama).  

1.3. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos lygių galimybių politiką (pridedama). 

1.4. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos konfidencialumo pasižadėjimą 

(pridedamas). 

2. S k i r i u direktoriaus pavaduotoją ugdymui Dalią Šiaudvytienę atsakinga už priešsmurtinę 

veiklą mokykloje.  

2.1 N u r o d a u : 

2.1.1. kad darbuotojai, patyrę priekabiavimą, smurtą, mobingą ar kitus psichosocialinius 

veiksnius darbe, gali kreiptis į 1 punkte paskirtą atsakingą asmenį tiesiogiai arba elektroniniu paštu: 

mjuzk@mjankus.silute.lm.lt ; 

2.1.2. 2 punkte paskirtam atsakingam asmeniui vadovautis patvirtinta Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinės mokyklos psichologinio smurto ir mobingo politika. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5B121E9A63FD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5B121E9A63FD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5B121E9A63FD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E5C970D50036
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E5C970D50036
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E5C970D50036
https://www.vdi.lt/AtmUploads/Smurtas.pdf
https://www.vdi.lt/AtmUploads/Smurtas.pdf
https://www.vdi.lt/AtmUploads/Smurtas.pdf


3. S k i r i u  psichologę Ainą Sniečkuvienę atsakingu (-a) už prevencinių priemonių prieš 

psichologinį smurtą, mobingą ir kitus psichosocialinius veiksnius darbo vietose, organizavimą ir 

įgyvendinimą. 

4. N u r o d a u  3 punkte paskirtam atsakingam asmeniui organizuoti ir įgyvendinti 

prevencines priemones, numatytas Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos psichologinio 

smurto ir mobingo politikoje. 

5. A t s a k o m y b ę  p r i s i i m u  s a u  už Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės 

mokyklos darbuotojų supažindinimą su šiuo įsakymu ir šioms Politikom pasirašytinai, paskelbimą šio 

įsakymo ir šių Politikų viešai - mokyklos serveryje.  

 

 

Direktorius                       Andrius Astasevičius  
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Aina Sniečkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


